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Abstract

Abstrak

Kata Kunci

Water is the most important things that can not be apart from human
living. According to Karl Wittfogel in his Hydraulic Society's theory,
bureaucracy state emerged from river basin. In case of Southeast Asia, most
of state raised at 300-1200 CE sited around lower river. However, water
issues still set aside in the Indonesian urban historiography. Almost all
topics discussed everything about “land”, for example local government,
conflict for space, transportation and many other land issues. Therefore, this
paper will describe the constructing, and operating of water waste system in
Malang. Since the cities growth fast in 1920, water waste became urgent
problem to be solved. High risk of epidemic caused by clogged water, was the
main reason for Gemeente to make sewer system, In turn, it was the driving
force of the abolished village autonomy in 1926. This paper was written
using historical method. There were four steps in this method, first is
compelling the information, then critic and selecting, synthesis, and the last
step is describing and explaining. The outcome from tracing the history of
drainage system in Malang showed three points. Firstly, since municipal
government of Malang constructed sewage and gutter system, yearly flood in
Malang never occurred. Secondly, the constructing of drainage system in
turn paves the way to dismantle village autonomy. Thirdly, the new drainage
system proved did not change local custom.

:

Air adalah hal yang paling penting yang tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan manusia. Menurut Karl Wittfogel dalam teori Masyarakat
hidrolik-nya, negara birokrasi muncul dari sungai. Dalam kasus Asia
Tenggara, sebagian besar negara pada 300-1200 CE berlokasi di sekitar
sungai yang lebih rendah. Namun, masalah air masih disisihkan dalam
historiografi perkotaan Indonesia. Hampir semua topik yang dibahas
berkenaan dengan lahan, misalnya pemerintah daerah, konflik ruang,
transportasi dan banyak masalah lahan lainnya. Oleh karena itu,
makalah ini bertujuan untuk menggambarkan pembangunan dan
pengoperasian sistem air limbah di Malang. Karena kota-kota tumbuh
cepat di tahun 1920-an, air limbah menjadi masalah mendesak yang harus
dipecahkan. Resiko tinggi epidemi yang disebabkan oleh air tersumbat
adalah alasan utama bagi Gemeente untuk membuat sistem saluran
pembuangan, dan pada gilirannya, sistem tersebut merupakan faktor
pendorong dihapuskannya otonomi desa pada tahun 1926. Penelitian ini
menggunakan metode historis. Jejak sejarah sistem drainase di Malang
menghasilkan tiga poin: Pertama, banjir tahunan di Malang tidak pernah
berulang sejak Pemerintah Kota Malang membangun sistem selokan.
Kedua pembangunan sistem drainase pada gilirannya membuka jalan untuk
menghapus otonomi desa, dan ketiga, sistem drainase baru tidak
mengubah adat setempat.
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PENGANTAR

PENGELOLAAN AIR PADA MASA
PRA-INDUSTRI

“Rumah-rumah kampung tersebut
berada di antara jalan-jalan yang
rapat, sebagaimana juga kampung
Cina. Pada umumnya satu rumah
dipakai satu keluarga dan hanya
memiliki satu kamar. Posisi rumah
satu dengan yang lain tidak
beraturan dan berdiri saling
menghalangi. Jarak antarrumah
berdekatan dan terdapat satu sumur
yang dipakai beberapa rumah.
Secara fisik, kondisi kampung
cukup memprihatinkan, kurang
cahaya dan udara, tanpa lantai, atap,
WC dan tempat cuci. Kondisi ini
diperburuk dengan kondisi jalan di
depan rumah-rumah tersebut yang
telah rusak. Kanal yang menjadi
muara sa luran got tersebut
seringkali juga digunakan sebagai
tempat mandi dan mencuci. Di
sepanjang jalan, got-got dan jamban
tidak ditutup sehingga bau yang
menyengat menyebar ke seluruh
kampung. Buruknya kondisi ini
digambarkan dengan istilah “hidup
d i tengah pupuk kandang”
( ).

Kutipan di atas adalah pendapat dari
orang Belanda tentang kondisi kampung
di kota-kota di Jawa. Tentu saja pendapat
ini cenderung diwarnai dengan perspektif
yang sepihak. Terlepas dari perspektif
yang cenderung ,
p e n g g a l a n k a l i m a t t e r s e b u t
menggambarkan bahwa permasalahan
lingkungan kampung berawal dari
pengelolaan air yang tidak seimbang
dengan kepadatan penduduk kota.
Pengelolaan air menjadi perhatian
semenjak terjadinya kasus banjir dan
permasalahan kesehatan. Permasalahan
air ini menjadi titik berat dalam program
perbaikan kampung pada tahun 1930.
Oleh kerana itu, pemerintah kolonial
Belanda meninggalkan sumber tentang

kondisi lingkungan kota yang relatif
banyak. Sekalipun demikian, sedikit dari
sejarawan, khususnya yang memiliki
ketertarikan pada tema sejarah kota, yang
membahas pengelolaan air limbah rumah
tangga secara khusus. Hal ini disebabkan
karena topik sejarah lingkungan masih
merupakan kajian yang baru. Penulisan
tentang kondisi lingkungan baru
dilakukan oleh Tillema dalam karya

,
Beberapa kajian juga

dilakukan namun dilihat dari perspektif
sosiologi dan kesehatan.

Secara umum, sistem pengelolaan
air dapat dibagi menjadi tiga, yaitu air
sebagai sumber kehidupan, air sebagai
sumber pokok kelangsungan pertanian,
dan air sebagai limbah. Pada umumnya,
dalam penelitian tentang Jawa sebelum
kedatangan kolonialisme Barat, air lebih
banyak dihubungkan sebagai sarana
irigasi. Di kajian Indonesia Kuna
khususnya era Hindu Klasik, terdapat
istilah dan . Dalam
bahasa Jawa Kuno, diartikan
sebagai bendungan. Kata itu juga
mengacu pada kolam atau pintu pengatur
air banjir. juga memiliki variasi
kata lain yaitu . ini
ditemukan dalam Prasasti Kelagyan
(1037) yang dikeluarkan Airlangga.

ini dimakai sebagai semua jenis
bangunan air. Kata lain yang mereferensi
pada bangunan air adalah yang
disebut dalam Prasasti Harinjing (921 M)
dan Prasasti Kandangan (1350 M). Tempat
penemuan prasasti ini berdekatan dengan
Sungai Konto (Brantas) (Rahardjo, 2002:
356-360).

Berdasar informasi dan lokasi
prasasti tersebut, dapat disimpulkan

Koloniale Studien, 1916: 128-9

neerlandosentrisme

masterpiece Kromoblanda, in het
Kromo's grootland.

tamwak dawuhan
tamwak

Tamwak
tambak Tambak

Tambak

dawuhan
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bahwa orang Jawa sudah mengenal sistem
pengelolaan air sebelum era kolonialisme
Barat. Berdasar temuan- temuan tersebut,
ada tiga bentuk bangunan air. Bentuk
pertama adalah waduk, seperti yang
ditemukan di sepanjang sungai. Bentuk
kedua adalah talud, yang berfungsi
mencegah aliran sungai masuk ke sawah.
Ketiga yaitu bangunan air berbentuk
kolam buatan. Istilah untuk kolam ini
adalah (kolam
bulat) dan (kolam panjang)
(Rahardjo, 2002: 357).

Pada zaman Kerajaan Islam, sistem
pengelolaan air tidak jauh berbeda dengan
era Hindu Klasik. Dalam Penelitian
tentang situs peninggalan kerajaan
Mataram pada pemerintahan Sunan
Amangkurat I (1645-1677M), Inajati
Adrisijanti menyimpulkan bahwa
kerajaan ini telah membangun bangunan
air berupa kolam dan bendungan. Ini
dibuktikan oleh temuan bangunan air di
luar benteng Keraton, tepatnya di situs
Makam Ratu alang dan Bukit Permoni. Di
kawasan ini ditemukan sisa bendungan
dan kolam air. Dalam artikel itu juga
disebutkan bahwa pada tahun 1651, Sunan
Amangkurat I membangun bendungan
dengan mengerahkan orang dan

. Sungai Opak dibendung
sehingga tercipta sebuah lautan buatan.
Keberadaan lautan buatan pada masa
Amangkurat I ini diperkuat dengan
toponim nama desa di Pleret yaitu
Segarayasa. Di kawasan lain, ditemukan
situs bendungan sungai Gajah Uwong
yang digunakan untuk mengalirkan air ke
Kota Pleret (Adrisijanti, 1985: 751-753).

Aktivitas bangsa Eropa di Jawa pada
umumnya dan Malang pada khususnya
baru berdampak luas semenjak era

industrialisasi pada pertengahan akhir
abad ke-19. Pada saat pemerintah kolonial
Belanda mengembangkan industri
perkebunan dan memperoleh kesuksesan
maka muncul era baru yaitu kapitalisasi
dan modernisasi. Kereta api mulai
mengganti kuda dan perahu sebagai moda
transportasi. Kota-kota mulai berkembang
pesat seiring dengan proses migrasi
penduduk dari desa ke kota. Ribuan buruh
didatangkan dari daerah padat penduduk
di Jawa Tengah ke daerah perkebunan baru
yang jarang penduduk di Ujung Timur
Pulau Jawa. Ambisi pemerintah untuk
memperluas areal perkebunan ini
menjadikan pemerintah kolonial sangat
giat membangun saluran irigasi. Semakin
luas areal perkebunan telah berdampak
pada peningkatan produksi perkebunan
sehingga keuntungan finansial pemerintah
kolonial dan swasta semakin tinggi. Ini
menciptakan pusat-pusat keramaian baru
dan berdampak pada peningkatan
penduduk kota.

D i k o l o n i a l - I n d o n e s i a
permasalahan air akan selalu muncul. Apa
yang menjadi permasalahan mengapa
tidak ada satu pun dokumen, inskripsi,
atau penggalan naskah tradisional yang
mengindikasikan adanya permasalahan
sanitasi. Apakah benar kesimpulan bahwa
belum ada permasalahan sanitasi pada
masa pra-kolonial. Untuk menjawab
pertanyaan ini harus diawali dari titik awal
kemunculan masalah air. Permasalahan
sanitasi muncul seiring dengan semakin
meningkatnya jumlah pollutan, terutama
polutan hasil kegiatan rumah tangga.
Peningkatan limbah rumah tangga ini
disebabkan oleh kepadatan penduduk.
Jika memang kemunculan permasalahan
limbah ini berasal dari kepadatan
penduduk, ini sulit terjadi di Jawa pada era
pra-kolonial. Menurut Cristie, di Jawa-

segaran, balong bunder
balong dowo

pasisir
mancanegara

PENGELOLAAN AIR PADA ERA
POST-INDUSTRI
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pedalaman tidak ada kawasan yang layak
untuk disebut kota – tentu saja kota dalam
perspektif Eropa. Kota-kota hanya ada di
kawasan pesisir, dan itu juga belum
mengindikasikan kemunculan masalah
sanitasi. Menurut Cristie, pertumbuhan
kota dalam konsep sebagai pusat
komunitas penduduk dalam jumlah besar
dan memiliki difersifikasi pekerjaan baru
terbentuk pada masa kolonial. Pada
umumnya, pola generatif seperti kota yang
tumbuh dari desa tidak terjadi karena

Di satu sisi masyarakat tropis di
kolonial-Indonesia tidak pernah merasa
kesulitan mendapatkan air. Permasalahan
mulai muncul ketika air ini mengalir di
sebuah saluran yang melewati kota yang
berpenduduk padat. Di saat yang sama
penduduk di kawasan yang dilalui air
tersebut membuang limbah rumah tangga
ke saluran yang sama sehingga
menimbulkan penyumbatan dan menjadi
sumber bencana bagi penduduk
disekitarnya. Bencana yang disebabkan
oleh wabah typhus, kolera, dan disentri.
Pada saat ko ta semakin pada t ,
permasa lahan l ingkungan mulai
mengemuka. Permasalahan itu antara lain,
pengendalian limbah rumah tangga dan
pencegahan efek kondisi lingkugan yang
buruk. Hampir semua kota padat
penduduk menjumpai masalah ini. Salah
satu kota yang menghadapi masalah
lingkungan adalah Malang

Pada awal pendiriannya di tahun
1914, Gemeente telah dihadapkan pada
dua permasalahan. Pertama, adalah
keberadaan lahan persawahan yang cukup
luas di tengah kota. Di sisi lain, di tengah
persawahan itu terdapat saluran air yang
dikelola oleh Dinas Irigasi. Saluran itu
dibangun dengan posisi yang lebih tinggi
daripada bangunan-bangunan (rumah)
s e h i n g g a t i d a k m e m u n g k i n k a n
pembangunan saluran air untuk

kepentingan pemukiman. Kondisi kedua
adalah keberadaan otonomi desa pada
desa-desa yang ada di pusat kota. DI desa-
desa tersebut, penduduk memanfaatkan
saluran irigasi ke pekarangan mereka
untuk kebutuhan mereka baik dengan
maupun tanpa izin dari

).
S e i r i n g d e n g a n s e m a k i n

bertambahnya jumlah penduduk,
kebutuhan air semakin bertambah
sehingga debit semakin berkurang.
Se l ama in i , per iz inan te rhadap
pemanfaatan air irigasi ini masih berada di
tangan Direktur BOW, dengan syarat
pembuatan saluran dan perawatannya di
bawah tanggung jawab Pemerintah Dalam
Negeri, jika masih ada kekurangan, harus
ditanggung pribadi oleh pemohon yang
berkepentingan. Residen Malang ternyata
tidak memiliki personel yang memadai
dan cukup tegas untuk menegakkan
peraturan tersebut. Di sisi lain, Gemeente
hanya berwenang campur tangan untuk
saluran got yang ada di sepanjang jalan.
Penduduk, yang harus merawat saluran
tersier, tenyata tidak mampu menegakkan
aturan itu. Mereka yang tinggal di
sepanjang saluran irigasi itu tidak
memiliki sawah. Hanya ada beberapa
penduduk yang merupakan pemilik sawah
dan mereka tinggal jauh dari jalan,
sehingga tidak merasa perlu untuk
merawat saluran irigasi. Kondisi ini
menimbulkan kerugian. Berbagai
penghambat, baik itu akar pohon pisang,
tumpukan rumput yang berasal dari
pemerahan susu, dan kandang ternak,
telah menghasilkan banyak kotoran yang
mencemari saluran. Berdasar peraturan,
kondisi ini bisa diatasi. Peraturan tersebut
menyebutkan bahwa setiap halaman
harus tersedia sumur penyerapan dan

Burgerlijk
Openbaar Werken (BOW: Dinas Pekerjaan
Umum
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septic tank

Tjahaja Timoer,

Gemeentewerken

Londo-londo iki sak enake
dewe wae

“cobo, kok
wong Jowo sing gawe mengkene, sedilut
wae wis diperbal.

untuk membuang kotoran.
Hingga tahun 1924, untuk sementara
peraturan ini telah memperbaiki kondisi
(Lakeman, 1934: 87-88).

Pada tahun 1918, permasalahan
drainase di kota Malang sudah mulai
muncul. Pada musim hujan jalan-jalan itu
banyak yang berubah menjadi lumpur.
Beberapa orang yang naik sepeda terpaksa
harus turun karena sepeda terjebak
lumpur. Jalan Oro-oro Dowo pada musim
hujan sama sekali tidak bisa dilalui,
terlebih di waktu malam karena di
samping lumpur juga banyak terdapat
batu-batu besar yang bertebaran di jalan-
jalan ( 18 September
1918). Permasalahan air dalam beberapa
k a s u s m e n y e b a b k a n k o n f l i k .
Terhambatnya lalu lintas air telah
me nyeb abka n pe rma sa l aha n a i r
berkembang dari masalah teknis menjadi
masalah politis dan sosial. Bagi
pemerintah kota, menghapus otonomi
desa merupakan sebuah keharusan seiring
dengan bertambahnya jumlah pemukiman
warga Eropa. Ini disebabkan kegagalan
dalam pengelolaan drainase berdampak
luas pada kondisi kesehatan penduduk
kota secara keseluruhan.

Kesimpulan ini diperoleh setelah
Walikota Bussemaker bersama dengan
para anggota komisi higienis Dr Kreosen
dan Th de Rochemont, direktur

melakukan pemeriksaan
di Kampung Kauman dan Talun.
Pemeriksaan itu dilaksanakan sehubungan
adanya laporan dari warga Eropa di
pemukiman Belanda yang terganggu oleh
nyamuk dan bau busuk dari air yang
macet. Menurut keterangan pejabat
pengairan, permasalahan muncul karena
ada penyumbatan saluran air Pada saat itu

Kampung Kauman masih berstatus desa.
Ternyata saluran air di dalam tanah sudah
bobol, sehingga air meluap. Saluran itu
bobol karena tidak dirawat sehingga
sampah-sampah tidak dapat terbuang dan
menyebarkan bau yang sangat menyengat.
Di samping itu, genangan itu juga menjadi
tempat pembiakan nyamuk. Pemerintah
Desa Kauman tidak sanggup membiayai
perawatan jalan, selokan air dan jembatan
kecil karena mereka sudah terlalu sibuk
dengan pajak yang sangat ketat. Orang-
orang Belanda yang tinggal di dekat
kawasan tersebut merasa menjadi korban
dari kelalaian warga desa. Berdasar
informasi penduduk kampung, banyak
dari mereka yang merasa diganggu oleh
got-got rumah-rumah milik orang
Belanda. Seringkali kotoran-kotoran
berbau busuk dari rumah milik orang
Belanda itu tumpah ke muka kampung dan
berbau busuk. Kotoran itu menjadi sarang
berbiaknya nyamuk-nyamuk yang
gigitannya lebih panas daripada nyamuk
pekarangan. Perbedaan dengan yang
pertama adalah orang kampung takut
melaporkan kejadian ini. Mereka hanya
mengomel “

(
Sambil menutup

hidung orang kampung berkata

”(

Penduduk pribumi sebagian besar
mengharap agar Gemeente mengangkat
seorang yang bertugas khusus mengawasi
pencemaran dalam kampung-kampung
yang berada di belakang rumah-rumah
orang Belanda tersebut. Bau busuk
kotoran-kotoran yang berasal dari saluran
air kotor rumah-rumah orang Belanda itu
tidak kalah dengan bau busuknya kotoran

DRAINASE DAN PEREBUTAN
RUANG

.

.
Orang-orang Belanda itu kok

semaunya sendiri ya)

Coba kalau yang
melakukan ini orang Jawa, pasti sudah
diproses verbal.)
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ledeng dari kampung yang masuk ke
pekarangan orang Belanda tersebut. Oleh
karena itu, penduduk kampung berharap
perbaikan saluran air kotor itu tidak hanya
di kawasan pemukiman Belanda saja
namun juga kampung Jawa dan Cina
( 13 Juni 1923)

Permasalahan ini mendorong
Gemeente melakukan perbaikan drainase
secara sistematis. Namun perbaikan
drainase ini terhambat masalah politik
segregasi. Dalam konsep segregasi, ruang
untuk pemukiman bisa dipisahkan
menurut ras, namun jaringan air tidak bisa.
Perbaikan itu baru dapat dilakukan dengan
cara: pertama, memperlebar saluran
irigasi ke kota, kedua, menghapus
otonomi desa yang berada di tengah kota.
Rencana pemberlakuan ketentuan ini
terlaksana pada tahun 1925 pada saat
kompleks persawahan yang berada di
tengah kota mulai berada di bawah otoritas
Gemeente. Kompleks persawahan itu
kemudian diubah menjadi lahan
permukiman. Di Selatan pusat kota masih
tersisa lahan sekitar 30 yang masih
membutuhkan aliran air dan air tersebut
harus melewati pusat kota. Sekalipun
demikian, air itu dialirkan melalui sebuah

(van Liempt)
Rencana pengelolaan air dan saluran

g o r o n g - g o r o n g i n i s e p e n u h n y a
mempertimbangkan topografi Malang
yang mirip sebuah lereng dari Timur Laut
ke Tenggara dan dibelah oleh dua sungai
yang cukup dalam yaitu Brantas dan
Sukun. Oleh karena itu, kemungkinan
terbaik adalah mengalirkan air ke arah
sungai-sungai tersebut. Ini diwujudkan
dengan pembangunan got-got yang
terbuat dari semen di sepanjang jalanan.
Genangan air dialirkan melalui ,

sementara tinja akan ditampung dalam
. Metode pembuatan

ini telah diperkenalkan oleh Inspektur
Dinas Kesehatan Jawa Timur. Khusus
untuk daerah padat penduduk, got yang
telah ada di sepanjang jalan-jalan sempit
d i t u t u p , s e h i n g g a j u g a d a p a t
memperlancar lalu lintas. Di kampung-
kampung yang tidak lagi memiliki lahan
untuk pembuangan sekaligus dekomposisi
tinja, maka dimungkinkan pembuangan
tinja melalui saluran (van Liempt).

mulai mendapat
perhatian khusus pada tahun 1925. Ini
ditandai dengan no 28
tahun 1925. Ini diawali dengan nasihat
Ketua komisi teknis, Ir.A.L.Verwoerd
akan minimnya sarana pembuangan air.
Menurutnya, keadaan itu berpotensi
terhadap kesehatan masyarakat. Dia
m e n d e s a k a n ( G e m e e n t e ) a g a r
menerbitkan peraturan pembuatan

atau sumur peresapan air. Kedua, dia
mendesak dibangunnya got dan gorong-
gorong untuk pembuangan air. Usulan ini
ditentang oleh G.J. Zuyderhoff, seorang
anggota dewan kota. Zuyderhoff
menganggap bahwa jika usulan ini
dilaksanakan maka menambah beban
keuangan bag i penduduk dan
memberatkan penduduk Bumiputera.
Walikota berpendapat, langkah-langkah
seperti yang direkomendasikan oleh
Ketua Komisi Teknis, yang menganggap
tidak akan menimbulkan beban finansial
yang besar, sekarang harus segera
dilakukan dengan segala kesulitan
finansial yang ada (van Liempt).

Hingga tahun 1938, panjang saluran
pembuangan kurang lebih 68 km, di mana
got yang masih belum difungsikan dan
masih terbuka sepanjang 63 km, dan yang

Tjahaja-Timoer,

bouw

riool .

riool

septic tank septic tank

riool
Assainerring

Gemeenteblad

septic
tank

.
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berupa sepanjang kurang lebih 83
km. Pemeliharaan prasarana umum ini
dilakukan oleh 10 orang petugas yang
diawasi seorang mandor. Masing-masing
orang diberi peralatan cangkul (van
Liempt). Untuk menjawab keluhan
berkenaan dengan bau busuk – terutama
pada saat musim kering, petugas
kebersihan mengatasinya dengan
menyemburkan air ke got dan yang
tersumbat. Pemerintah kota bekerja sama
dengan merobohkan berbagai
WC yang berada di atas saluran irigasi,
terutama yang terdapat di Kampung
Klojen Lor dan Tanjung (van Liempt).

Dari rancangan ditunjukkan
bahwa saluran itu akan berada di
sepanjang saluran Taram, saluran Oro-oro
Dowo, menembus kampung-kampung di
sebelah Barat ruas Jalan Kayutangan dan
dilanjutkan dengan menuju ke kawasan
Kota Lama hingga di depan
VIII (kawasan Industri Malang). Dibawah
ini disebutkan bahwa Dewan telah
memohon kepada Pemerintah agar
mencabut otonomi desa yang berada di
wi layah Gemeente agar proyek
pembangunan saluran Taram itu bis
dimulai. Pembangunan pada bagian
yang paling “berbahaya” tersebut dimulai
pada awal tahun 1927. Pada tahun 1926
hingga tahun 1928, pemerintah kota
melanjutkan pembangunan di
sepanjang tepi kanan Sungai Brantas yang
ditaksir akan menghabiskan dana
f.155.000,- Pada tahun 1929, pemerintah
kota melanjutkan pembangunan di
tepi kiri Sungai Brantas (van Liempt).

Permasalahan dari
sudut sosial juga telah mendapat
perhatian. Ini dibuktikan dengan
pernyataan walikota dalam rapat tanggal
26 Februari 1926. Pada saat itu, dia
menanggapi keluhan dari penghuni
kawasan yang berdekatan dengan

genangan air di ujung Jalan Klojen lor dan
Celaket. Genangan itu kemudian ditutup
dengan sampah pekarangan sehingga
menimbulkan banyak lalat. Walikota
bertindak cepat dengan menutup
genangan air itu sehingga bisa mencegah
terjadinya bahaya malaria. Tindakan itu
d i l a k u k a n d a l a m k o n d i s i
ketidaktersediaan dana. Penutupan lobang
itu dilakukan bekerja sama dengan Dinas
Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya,
Walikota juga melaporkan bahwa
penutupan serupa juga dilakukan di
kubangan air yang terdapat kawasan
antara Jalan Van Der Cappelen dan
Goedang pada tahun 1922. Hingga tahun
1937, kapasitas got dan dianggap
telah cukup, namun banyak got dan riol
terutama di kawasan pusat kota tidak
mampu menampung pembuangan air. Ini
memnculkan banyak keluhan, terlebih
dikarenakan banyaknya penduduk
Bumiputra yang buang air (besar) di
saluran pembuangan air yang terbuka.

Salah satu faktor lain yang
menyebabkan dan
menjadi perhatian adalah semakin luasnya
jaringan pipa air minum yang dibangun
Belanda. Keberadaan jaringan air minum
ini menyebabkan kota semakin dipenuhi
dengan “sumber ai r” . In i akan
berpengaruh dengan kapasitas air yang
akan dibuang. Pembangunan sarana
pemandian dan tempat cuci umum
menyebabkan kebutuhan akan saluran
pembuangan air menjadi mendesak
( ). Di sisi lain,
semakin bertambahnya perumahan telah
telah menyebabkan jaringan juga
harus diperluas.

Menurut informasi masyarakat,
Jalan Kidul Pasar pada saat itu sangat
kotor. Bau di jalan berasal dari selokan itu
membuat kepala orang yang lewat
menjadi pusing dan “mabuk”. Kondisi
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tersebut menjadi semakin buruk pada
musim hujan. Pada saat hujan deras, air
yang mengalir di selokan meluap ke
halaman rumah dan menyebarkan bau
busuk. Hal itu disebabkan aliran air di
selokan tidak begitu lancar. Kondisi itu
memunculkan ancaman kolera atau pes di
kalangan penduduk kampung tersebut
( 16 Januari 1918). Pada
tahun-tahun tersebut tinja dan limbah
rumah tangga lain mengalir ke selokan dan
tidak ditutup sehingga terekspose udara
luar. Ini dijumpai di Kidul Pasar (lapangan
pasar malam). Kondisi itu digambarkan
dengan “harus menutup hidung karena bau
kencing kuda bercampur dengan air
selokan yang macet menyebarkan aroma
yang ( Selokan
macet itu juga terdapat di sebelah utara
pemandian Gemeente. Ini menjadi tempat
perkembangbiakan nyamuk malaria
( 26 September 1921) Di
salah satu sudut kota, tepatnya di
Kampung Jagalan, terdapat selokan yang
melalui depan dan samping rumah
penduduk di kampung tersebut. Selokan-
selokan itu ternyata tersumbat oleh
kotoran-kotoran di depan rumah. Air yang
macet itu mendatangkan bau busuk,
sesuatu yang dapat mengganggu
kesehatan penduduk di kampung tersebut.
Kondisi ini menuntut adanya perhatian
dari komisi rumah
atau ( 24
Mei 1920).

Hingga tahun 1922, gambaran jalan
di beberapa kampung yang penuh lumpur
yang menempel pada sepatu belum
b e r u b a h . L u b a n g - l u b a n g j a l a n
digambarkan seperti kolam ikan dan bisa
mematahkan as roda kreta atau mobil
karena batu-batu koral yang sedemikian
besar dan menonjol keluar (

1 Maret 1922) Kondisi itu tidak

hanya terbatas di daerah kampung namun
juga di daerah yang masuk dalam kategori
wilayah elit yaitu di jalan Speelman. Jika
hujan lebat mengguyur wilayah tersebut,
di esokan harinya pasti akan banyak
pekerja-pekerja yang sibuk untuk
mengeluarkan air yang menggenangi jalan
ini. Jalan menjadi lumpur yang
menyulitkan pejalan kaki. Gemeente
memang dipusingkan dengan kondisi
jalan Speelman yang menurun tersebut.
Kondisi itu membuat aliran air yang
melalui jalan tesebut menjadi sedemikian
deras sehingga mengikis lapisan aspal
jalan ( 13 Januari 1923).

Hingga tahun 1929, kondisi
drainase masih belum dapat dikatakan
bagus. Ini diperkuat dengan sebuah
pemberitaan pada bulan Januari 1929.
Kurang lebih pukul 5.30 sore kota
Malang diguyur hujan yang sangat lebat.
Sebagian besar jalanan berubah menjadi
seperti sungai lebar. Ketika sampai di
Jalan Pecinan, air berubah menjadi cokelat
berbuih dan mengalir ke arah barat. Alun-
alun dan sekelilingnya berubah menjadi
danau besar. Sebuah dam Sungai Brantas
di daerah Jalan Spoor mengalami sedikit
kerusakan. Kampung-kampung yang
berada di dataran rendah terendam air.
Sekalipun ada yang beralasan curah hujan
ini luar biasa (176 mm), banjir yang
melanda pusat kota itu membuktikan
belum berhasilnya Gemeente membuat
s i s t e m k o t a (

17 Januari 1929) Berita
itu telah memberikan gambaran kondisi
pengelolaan air. Pemerintah kota
mengalami kesulitan yang luar biasa
dalam membangun jalan dan jaringan
drainase yang bagus sehingga mobilitas
penduduk kta masih sangat tidak lancar.
Sekalipun demikian, sejak tahun 1930an,
pemberitaan tentang banjir tidak lagi
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muncul.
Berdasar gambar 1, tampak bahwa

perbaikan saluran air menjadi prioritas
utama dalam perbaikan kampong pada
tahun 1930 (van Liempt). Kondisi
kampung itu juga belum mengalami
perbaikan. Kampung itu bukan saja
menjadi langganan banjir di musim
penghujan namun juga penuh dengan
lumpur. Pada saat musim penghujan,
jalanan di kampung itu berlumpur karena
saluran-saluran air di jalan tersebut tidak
lancar. Saluran itu justru menyebabkan
Kampung Klojen Ledok menjadi seperti
kandang babi dan selalu basah (

8 Januari 1923). Pengaruh dari
kampung tersebut itu dirasakan hingga ke
perumahan warga Eropa yang berdekatan
dengan Kampung Tumenggungan. Orang-
orang Eropa tersebut tidak senang dengan
sebagian besar warga Bumiputera yang
tinggal di kampung. Itu berkaitan dengan
kebiasaan warga kampung yang
menjadikan selokan yang terdapat di
dalam kampung sebagai WC di waktu
malam. Kebiasaan tersebut menyebabkan
selokan yang berada di sebelah bengkel
Sibengat menebarkan bau yang sangat
busuk dan dikatakan bisa membuat isi
perut keluar ( 11 Januari
1924) Pada bulan Februari dinas

pekerjaan umum Gemeente mulai
melakukan perbaikan terhadap Kampung
Ledok dan Kauman. Perbaikan pertama
adalah pada jalan, kemudian perbaikan
sarana penerangan, saluran air minum.
Perbaikan tahap berikutnya berupa
pembangunan bak mandi-cuci umum dan
W C. Ge me e n te me ng an gga r ka n
f.30.000,- untuk perbaikan ini(

Setelah
sempat terhenti akibat Depresi ekonomi
1930, hingga tahun 1941, pemerintah Kota
terus melakukan pembenahan saluran
drainase kota Malang.

Berdasar beberapa kasus yang
terjadi antara tahun 1920-1935 ternyata
permasalahan sistem drainase di kota
Malang sangat rumit. Keberhasilan
pengendalian air sangat dipengaruhi
faktor budaya dan faktor kepadatan
penduduk. Kepadatan penduduk kampung
menyebabkan produksi limbah menjadi
bertambah. Pertambahan ini ternyata tidak
diimbangi dengan penambahan daya
tampung drainase sehingga menciptakan
penyumbatan. Faktor budaya adalah cara
orang-orang kampung “memperlakukan”
sarana drainase. Sebagian besar penduduk
tidak menyadari bahwa pembuangan
f a e c e s p a d a s a l u r a n a i r d a p a t
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Gambar 1
Foto kondisi Kampung Jodipan, Malang Tahun 1930

Kondisi sebelum diperbaiki Kondisi setelah diperbaiki

Sumber: F.J.M. van Liempt, Kroniek der Stadsgemeente Malang
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menimbulkan penyumbatan.
Dampak lain dari gangguan sistem

drainase adalah kerusakan pada sistem
transportasi jalan. Pengaspalan yang
dilakukan Gemeente menjadi sia-sia
ketika tidak ada sistem pengelolaan air
yang bagus. Padahal di sisi lain, kota
Malang merupakan kota yang ideal dalam
penerapan sistem drainase kota. Kota ini
dilalui dua sungai besar yaitu Sungai
Brantas, dan Sungai Sukun, sebuah
saluran pembuangan yang cukup efektif.
Disamping itu, kota ini memiliki
k e m i r i n g a n y a n g c u k u p u n t u k
mengalirkan air. Sekalipun demikian,
semua ini tidak berfungsi jika saluran
drainase mengalami penyumbatan.
Pembangunan sistem drainase juga
mencerminkan diskriminasi ras .
Kampung-kampung cenderung tidak
mendapat perhatian. Perhatian hanya
muncul ketika saluran air dari kampung itu
terhubung dengan pemukiman Eropa. Jika
kampung itu jauh dari pemukiman Eropa,
p e m e r i n t a h c e n d e r u n g t i d a k
memperhatikan.
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